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- - - - - -- - - -- ---ONZE FIJNSPAR
doo r B. Stoffel.

Onze kerstboom , on ze mooie decoratiev e naaldboom. komt
in bet gedrang , er wordt veel kwaad gesproken van de
P ïcea excelsa ten opzichte van zijn bezit aan grondverbeterende eige nschappe n. Fo rstmeister Erdmann meent dat in dit

opzicht de fijnspa r heelemaal niets doet.
W anneer de eischen aa n sta ndplaats en omstandigheden
va n den fijnspar de n boschaanlegg ers heter hekend waren
zou niet zoo veel mislukking door drog e to ppen en zieke

wortels voorkomen. Er heerscht inderdaad onkunde en gebrek
aan doorzicht bij veel boschaanleggers.
Evenals de grove den is de fijnspar in on s land een vreem ...

deling die hier zijn op timum niet vindt en voor alle houtsoo rten geld t dezelfde regel dat hoe verder men een soort
van zijn optimum verwijderd aanplant. hoe zorgvuldiger gelet
moet worden op de omstandigheden die voor den groei van
de soort onmi sbaar zijn.

Vocht in den grond en vochtige lucht zijn in de groeiperiode voor de meeste Picea-vari èteiten onontbeerlijk. Op

de hooge Veluwe en ande re droge zandgronden waar heide
en pinmos de heerschend e begroeiing uitmaken zal de fijnspar
onvermijdelijk mislukken, o ok al wordt van grondverbet ering
werk g emaakt .

De indrukwekkende verschijning die de fijnspa r in zijn optimum op de hellingen der Du itsche berg en en vooral langs

de Zweedsche en Pin sche meren te zien geeft. behoeven wij
in on s land niet te missen.

Mi j zijn groeiplaatsen in on s land bekend waar de stammen der ho nderdjarige fijnsparren niet voor Schwa rzwald...

fichten o nde rdoe n. zoow el in houtwaarde als in stamontwlkkeling. Zulke boo mgroe pen zijn echte r zeldzaam te vinden
en meestal door toeval op deze geschikte plekken ontstaan.
Op de laaggelegen zandgronden in het oosten van ons
land vindt men in de nabijheid van stroo mende heken en
wate rleidingen tal van plaatse n waar de fijnspar uitnemend

g roeien wil. zelfs op gronden die VOOr landbouw en veeweid e te arm bevonde n worden.

In Zweden heersebt onder de houtvesters de meening dat

18

laag gelegen gro nd zelfs a ls deze door het graven van g reppels nog onvoldoende ontwaterd wordt. toch gesc hikt kan
zijn voor bosch begroeiing omdat het welig groeiende bosch
het overtollige water aan den bodem onttrekt.
Wanneer onder dergelijke omstandigheden een proef genomen wordt met fijnspar tusschen elshout en dit laatste in
later jaren vervangen wordt door struiken va n Am erikaan sche
eik voor humusv erbeterlnq, zal de houtproductie in dat bosch

dubbel zoo groot zijn als in grove denne n-bosch.
Voorbeelden in mijn omgeving van lOO-jarige fijnsparren
onder dergelijke omstandigheden. bevestigen in deze mijn
meening.
Maar ook op hooger ge legen grond in gesloten boscho pstand waar ee n goede humusvorming tot stand is gebracht.

ka n de fijnspa r tot waardevol hou t opgroeien. In deze omsta ndigheden zal de groei eerder eindigen en zullen de boomen eerder geveld moeten worden dan op lager gelegen
grond.
E nkele van de voo rdeelen van fijnsparbeplanting zijn de
stijve groei en het weerstandsvermogen tegen stormwind

waardoor achter een begroeiing va n fij nspar vee l ge makke lijker lart x. do uglas enz. zullen doorgroeien .
Geen enke le naa ld boom is zoo gevoelig voor den invloed
va n ee n zware takbemesting als de Rjnspar en geen soort is

daa rvoor zoo weinig gevoelig als de grove den. Ik bedoel
hiermee alleen de snellere groeiwijze door de rijshout-bedekking. want een groote verbetering in de humusomzeUing

geef t de takbemesting altijd.
De reden van dit verschi jnsel. da t bij mij zeer sterk waarneembaa r is. ligt natuurlijk in het wortelstelsel de r beide soorten.
Wie in Noord-Europa bekend is. zal hebben opgemerkt
dat de flora van o nze veenachtige en laaggelegen zandg ronde n veel overeenkomst vertoont met die van Noord-Europa.
O ok de nachtvo rsten. de nevelvo rming . de sterke dauwen

voc htig heid bij alle weersgesteldheid zijn op die g ronde n
karakt eristiek en bij de flora va n die gro nde n behoort oo k
de fijnspar.
Wanneer onze voorvaderen beter bekend geweest waren
met de tegenwoordige inzichten in bosch bouw zouden op

dergelijke laaggelegen zandgronden thans uit nemende naaldhou tbosschen groeien. overeenkomend met die van N oord-

Europa .
H OLLAN D -H O LTLAND ?
door Prof. A. te Wechel.
Enkele jaren geleden werd mij door ee n inge nieur der
Rotterda msche: ha venwerken ee n aantal monste rs van fossiel
ho ut toegezonden. met ve rzoek deze te determineere n en me t

